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HOTĂRÂREA NR. 10 din 14/12/2021
Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Alba, numit prin Decizia nr.
84/30.09.2021,
În temeiul:
 Legii nr.1/2011, art. 99, alin (1) si (7);
 OMECTS 5555/2011, privind regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene/municipiului
Bucuresti de resurse și asistență educațională;
 OMEN 3608/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare si functionare a
centrelor judetene/municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, aprobat prin OMECTS
5555/2011;
 OMECTS nr.5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
 OMEN 5447/31.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar cu completările și modificările ulterioare;
 Ordinul 5196/1756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 Ordin 5490/2021 privind instituirea unor măsuri în sistemul de învățământ preuniversitar;
 HG 569/2015 privid aprobarea normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și
de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar de stat din 15.07.2015.
 Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar înregistrat la
M.M.P.S.-D.D.S. sub nr. 651 din data de 28.04.2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 2 / 24 .05.
2021.
 Regulamentului Intern al CJRAE Alba;
În urma ședinței Consiliului de Administrație din data de 14.12.2021, consemnată în registrul de procese verbale
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
HOTARĂŞTE:
ART. 1 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 6 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi cererea doamnei
Fiț Ileana pentru prelungirea concediului de creștere a copilului până la vârsta de 3 ani.
ART. 2 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi completărilor
centralizatorului privind decontarea navetei pentru anul școlar 2021-2022.
ART. 3 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi cererile cadrelor
didactice pentru decontarea navetei din lunile octomobrie - noiembrie 2021.
ART. 4 Se validează rezultatele selecției pentru proiectul cu finanțare Granturi SEE – 20121 - ”Health end
wellbeing in school” – 2020-EY-PMIP-0003, conform raportului realizat de către comisia de selecție, pentru cele 5
cadre didactice care au depus dosare conform metodologie de selecție.
ART. 5 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate prin compartimentul personal didactic
auxiliar (secretariat).
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